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MAĎARSKÝ DUBEN

GM B. Spasskij

Šachoví přízniv-

ci v Maďarsku se 

mohou tento měsíc 

těšit na dva mimo-

řádné zážitky. Čer-

stvě sedmdesáti-

letý velmistr Lájos 

Portisch se utká 

se desátým mistrem světa Borisem 

Spasským a Péter Lékó se střetne 

se současným mistrem světa Vla-

dimirem Kramnikem.

Legendy se potkají 13. až 15. dub-

na v Hévízu a sehrají spolu šest 

partií v rapid šachu.

Velmistři dnešní světové extratřídy 

budou bojovat od 24. do 30. dubna 

v Miskolci v zápase v rapid šachu 

na osm partií.

ŠACHY NA MARKÍZE
Slovenská televize Markíza odvysí-

lala reportáž z šachové akce “Mat, 

pane řediteli” (viz Šachový týde-

ník 12) v pořadu Teleráno v pátek 

23. března. Celý pořad je možné 

shlédnout na internetových strán-

kách www.markiza.sk, šachová 

reportáž je od dvanácté minuty.

Krátkou reportáž z bratislavských 

manažerských šachů odvysílá ten-

to pátek v podvečer i Česká televi-

ze v pořadu V Šachu (kanál ČT 4 

Sport).
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EURO 2007

ŠACHOVÝ NÁLET NA DRÁŽĎANY

LÁJOS PORTISCH - 70

ZPÍVAJÍCÍ VELMISTR

GM L. Portisch

Skvělý maďar-

ský šachista 

a několikaná-

sobný kandi-

dát mistrovství 

světa v šachu, 

velmistr Lájos 

Portisch slaví 

tento týden sedmdesáté naro-

zeniny. 

Maďarsko bylo vždy zemí, 

kde se rodilo mnoho skvělých 

šachistů. V devatenáctém 

století patřili ke světové elitě 

Löwenthal, Kolish, Gunsberg, 

Charousek,  Breyer a zejména 

Géza Maróczy. Dvacáté století 

pak  svoji hrou nejprve obo-

hatili Andre Lilienthal, Laszló 

Szabó a Gedeon Barzca, aby 

se posléze objevily i další vel-

ké persóny světového šachu 

mezi kterými hrál prim právě 

Lájos Portisch. A mezi dnešní 

generací nejlepších velmistrů 

jsou Péter Lékó a Judita Pol-

gárová. 

Lájos Portisch se narodil 

4. dubna 1937 v Zalaegersze-

gu a v mládí se kromě šachu 

věnoval i hudbě. Hrál na hous-

le a výborně zpíval, což ho 

v šachovém světě staví po bok 

sedmého mistra světa Vasilije 

Smyslova a skvělého klavíris-

ty Marka Tajmanova. 

Pokračování na straně 10

V úterý 3. dubna bylo v němec-

kých Drážďanech zahájeno mis-

trovství Evropy jednotlivců. Zápo-

lení potrvá až do 15.dubna, kdy 

se skuteční závěrečné tie-breaky 

a slavnostní zakončení. Průběh 

mistrovství je možné sledovat na 

http://www.dresden2008.de. 

Letošní šampionát je otevřen pro 

všechny hráče bez rozdílu jejich 

titulu a ratingu. Jedinou pod-

mínkou účasti je členství národ-

ní federace v Evropské šachové 

unii (ECU), a tak pořadatelé oče-

kávají prolomení všech rekordů 

ohledně účasti. Pořadatelé zajis-

tili cenový fond ve výši 200 tisíc 

euro, k čemuž FIDE přidá ještě 

80 tisíc dolarů.

K hlavním favoritům mezi muži 

patří světoví hráči číslo čtyři a pět, 

velmistři Šachtiar Mamedjarov 

a Vasilij Ivančuk. V ženské části 

turnaje je nejvýše nasazena Ruska 

Naděžda Kosinceva. Do Drážďan 

zamířila i třináctičlená skupina 

šachistů z České republiky. 

Turnaj je rozdělen na mužskou 

a ženskou část, obě se hrají švýcar-

ským systémem na jedenáct kol.

Reportérka Markízy zpovídá GM Orala

http://www.markiza.sk/tv_archiv/?19383d=23.03.2007&19383m=p&19383p=TELERANO&19383v=14912


4. DUBNA 2007 ČÍSLO 142

FIDE den po vydání revidovala svo-

ji aktuální listinu ratingů platnou 

od 1.dubna a posunula na její čelo 

indického velmistra Višiho Ananda 

(ELO 2786). Nejlepší český šachista 

David Navara je na čtrnáctém místě 

světového žebříčku (ELO 2720). 

Při původním vydání rating listu 

byl na prvním místě stále uveden 

se třinácti bodovým náskokem 

bulharský velmistr Veselin Topa-

lov, a to i přes svůj neúspěch na 

turnaji Morelia/Linares 2007. 

Bylo tedy zřejmé, že FIDE do ratin-

gů nezapočítala výsledky právě 

výše zmíněného superturnaje a tím 

jeho vítěze Inda Višiho Ananda při-

pravila o pozici světové jedničky 

na svém žebříčku. Indický šacho-

vý svaz proti zveřejněnému pořadí 

okamžitě protestoval. 

Původní vysvětlení FIDE bylo pro-

sté. Podle reglementu FIDE lze do 

dubnové listiny počítat pouze tur-

naje, které byly ukončeny do 28. 

února, což není případ druhého 

letošního superturnaje.  V minulých 

letech dělali úředníci FIDE v případě 

turnaje v Linares výjimky, ale letos 

se rozhodli striktně dodržovat výše 

zmíněný termín. „Jakmile začneme 

dělat výjimky, je otázkou, kde se to 

pak celé zastaví.  Proč dělat výjim-

ku právě pro turnaj Morelia/Linares 

a ne pro celou spoustu dalších?” říká 

člen Prezidentské rady FIDE Nigel 

Freeman. FIDE však nebyla stejně 

přísná ke všem turnajům, konaným 

na přelomu února a března, protože 

do aktuální listiny započítala Asian 

Cities Chess Championship. pořá-

daný v Teheránu od 1. do 9. března 

2007.

Po dvou dnech ale uznala svoji chy-

bu a výsledky superturnaje Morelia/

Linares započítala a vydala žebříček 

nový.

Václav Pech

Šachový 
magazín

8x ročně potěšení
pro každého 

šachového fanouška!
■  rozhovory
■  teorie
■  problémový šach
■  korespondenční šach
■  komentované partie 

z nejdůležitějších 
světových i domácí akcí

■  Koncovky
■ Hádání tahů
■  soutěžní křížovka
■  Co-kdy-kde
■  a další...
■  V každém čísle barevná 

příloha
■  pevná vazba
■  minimálně 100 stran

VYDÁVÁ:
ŠACHinfo

Ing. Břetislav Modr
pošt. přihr. 3

150 21 Praha 5
info@sachinfo.cz
www.sachinfo.cz

Roční předplatné 550 Kč

TOP 10 Česká republika
 1. Navara, David  2720

 2. Hráček, Zbyněk  2613

 3. Láznička, Viktor  2608

 4. Babula, Vlastimil  2586

 5. Štoček, Jiří  2567

 6. Votava, Jan  2549

 7. Oral, Tomáš  2543

 8. Cvek, Robert  2535

 9. Hába, Petr  2522

 10. Polák, Tomáš  2510

TOP 10 Slovenská republika
 1. Movsesjan, Sergej  2642

 2. Ftáčnik, Lubomír  2573

 3. Štohl, Igor  2549

 4. Markoš, Ján  2534

 5. Petrík, Tomáš  2522

 6. Timoščenko, Gennadij  2492

 7. Mrva, Martin  2485

 8. Likavský, Tomáš  2485

 9. Maník, Mikuláš  2438

 10. Tibenský, Róbert  2422

GM Viši Anand (vlevo) vyhrál turnaj Morelia/
Linares 2007, a tím se dostal na první místo 
světového žebříčku. Na snímku s prezidentem 
FIDE Kirsanem Iljumžinovem.

TOP 20 
 1. Anand, Viši  2786  

 2. Topalov, Veselin  2772

 3. Kramnik, Vladimir  2772

 4. Morozevič, Alexander  2762

 5. Aronjan, Levon   2759

 6. Mamedjarov Šachtijar 2757

 7. Radžabov, Tejmur   2747

 8. Lékó, Peter   2738

 9. Svidler, Peter   2736

 10. Adams, Michael   2734

 11. Gelfand, Boris   2733

 12. Ivančuk, Vasilij 2729

 13. Polgárová, Judit   2727

 14. Navara, David 2720

 15. Ponomarjov, Ruslan   2717

 16. Griščuk, Alexander   2717

 17. Bacrot, Etienne   2709

 18. Jakovenko, Dmitrij   2708

 19. Kamsky, Gata   2705

 20. Širov, Alexej   2699

ELO FIDE 

APRÍLOVÝ ŽEBŘÍČEK



4. DUBNA 2007 ČÍSLO 14 3

Novými účastníky příštího ročníku 

Extraligy České republiky jsou celky 

Bohemians Praha a Tatranu Litovel. 

Zatímco o postupu pražské Bohem-

ky se rozhodlo již dříve, tým z Litov-

le si musel svůj postup vybojovat 

až v posledním kole na horké půdě 

brněnského Durasu, který mohl, 

v případě vítězství ve vzájemném 

zápase,  zachránit pro moravskou 

metropoli extraligovou příslušnost.

VÝCHODNÍ SKUPINA
Naděje Brňanů vešly vniveč. Zápas  

byl však po celou dobu v režii hos-

tů z Litovle. „Naše porážka byla 

naprosto zasloužená. Pravděpo-

dobně jsme neměli ani na jedné 

šachovnici nějakou zvláštní šanci 

na zisk celého bodu. Litovel byla 

lepším týmem a nezbývá, než jí 

k postupu poblahopřát,“ zhodnotil 

zápas letošní mistr republiky, vel-

mistr Tomáš Polák.

Naprostým krachem skončila prvoli-

gová účast pro ambiciózní Ořechov. 

Na první šachovnici Orlové získa-

li velmistra Radka Kaloda a i zby-

tek jejich soupisky je předurčoval 

k tomu, že by neměli mít s udržením 

v lize velké problémy. Ale opak byl 

pravdou. Nepříliš stabilní sestava 

spojená s podprůměrnými výsledky 

vedla k tomu, že v posledním kole 

proti Porubě nastoupili v pěti s jed-

ním hráčem o ratingu 1548… Jejich 

rezignace na druhé straně hodně 

pomohla k udržení týmu Poruby. 

Ořechovské doprovodí o patro níže 

kroměřížská Slávia, které nedal 

v posledním kole šanci Gordic Jihla-

va a i béčko brněnské Lokomotivy, 

které prohrou s Třincem zakončilo 

pro tento oddíl neslavnou sezónu.

ZÁPADNÍ SKUPINA
Vzhledem k tomu, že otázka postu-

pu ze západní skupiny již byla vyře-

šena v minulých kolech, tak se zraky 

fanoušků soustředily hlavně na boje 

o udržení. K již jasně sestupujícím 

1. LIGY

KLOKANY DOPROVODÍ TATRAN LITOVEL

Tabulka před posledním kolem

Konečné pořadí 1. české ligy – skupina východ

 Poř.  Družstvo V R P Body Partie Skóre

 1.  Tatran Litovel  9 2 0 29 34 55.0

 2.  ŠK Duras Brno  8 1 2 25 39 54.5

 3.  TŽ Třinec  8 1 2 25 26 52.0

 4.  ŠK Staré Město 1923 6 0 5 18 35 49.0

 5.  ŠK Gordic Jihlava  6 0 5 18 23 43.0

 6.  Mittal Ostrava  5 2 4 17 24 42.0

 7.  ŠK Stonava  5 1 5 16 21 44.0

 8.  ŠK Staré Město 4 2 5 14 21 44.5

 9.  Slavoj Poruba  3 2 6 11 22 41.0

 10.  Lokomotiva Brno  2 0 9 6 23 35.0

 11.  Slavia Kroměříž  0 5 6 5 18 36.5

 12.  Orel Ořechov  1 2 8 5 13 31.5

Konečné pořadí 1. české ligy – skupina západ

 Poř.  Družstvo V R P Body Partie Skóre

 1.  Bohemians Praha 10 0 1 30 39 56.5

 2.  TJ Slavia H. Králové 8 0 3 24 34 52.5

 3.  1. Novoborský ŠK B 7 1 3 22 30 48.0

 4.  ŠK ČSOB 5 3 3 18 30 49.5

 5.  TJ Pankrác 5 3 3 18 25 44.0

 6.  Holdia DP Praha 4 4 3 16 24 45.0

 7.  TJ ŠO Chrudim 5 1 5 16 21 44.5

 8.  Sokol Vršovice 5 0 6 15 30 45.0

 9.  2222 ŠK Polabiny 3 4 4 13 22 42.5

 10.  Sokol Plzeň I B 3 2 6 11 19 37.5

 11.  ŠK Sokol Vyšehrad B 1 1 9 4 12 31.0

 12.  ŠK Dům armády Praha 0 1 10 1 20 32.0

Brněnské týmy měly špatný rok. Z extraligy sestoupila Lokomotiva Brno A a z první české 
ligy sestoupila Lokomotiva Brno B. A navíc ŠK Duras Brno zůstal těsně před branami postupu 
do extraligy.
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Pardubický tým vyhrál potřetí v řa-

dě českou extraligu (viz Šachový 

týdeník 13) a letos stylem „start-

cíl“. Pomocí malé ankety chceme 

krátce představit tyto šampióny. 

Otázky jsme díky laskavému zpro-

středkování pardubickou jednič-

kou Sergejem Movsesjanem posla-

li všem jejich hráčům.

1.   Proč ses rozhodl hrát 

za Pardubice?

2.  Co považuješ za největší 

osobní šachový úspěch?

3.  Jaký máš šachový / životní 

sen (či cíl)?

4.  Jakou nejhezčí šachovou 

partii jsi sehrál?

5.  Jakou nejhezčí partii viděl?

6.  Jaká šachová kniha měla 

na tvůj šachový vývoj nej-

větší vliv?

7.  Kdo je tvým šachovým ido-

lem a proč?

SERGEJ 
MOVSESJAN
(28 let, ELO 2637)

v letošní sezóně 

uhrál 3 body ze 7 

partií (2-2-3), za 

Pardubice hraje již 

dvanáctou sezónu.

1.  V roce 1994 jsem přišel do ČR 

právě do Pardubic…

2.  Vítězství na turnaji v Sarajevu 

2002.

3.  Hrát šachy tak, aby mě to bavilo 

☺
4.  Movsesjan-Sokolov, Batumi 1999

5.  Kasparov-Topalov, Wijk 1999

6.  Bronštejn: Curych 1953

7.  Šachový vzor nemám, ale nej-

víc se mi líbí partie Kasparova 

a Aronjana.

VIKTOR LÁZNIČKA 
(19 let, ELO 2593)

v letošní sezóně 

uhrál 8 bodů z 10 

partií (6-4-0), za 

Pardubice hraje již 

šestou sezónu.

1.  Byla to šance zahrát si s kvalitní-

mi soupeři.

2.  Podíl na úspěchu olympijského 

družstva v Turíně.

3.  ELO nad 2700

4.  Asi na Aerofl otu s Areschenkem

5.  Kramnik-Leko WDR zápas 2000

6.  Bronštejn: Curych 1953

7.  Kramnik,imponuje mi svým sty-

lem a přístupem k šachovému 

dění.

JIŘÍ ŠTOČEK 
(29 let, ELO 2567)

v letošní sezóně 

uhrál 8 bodů z 11 

partií (5-6-0), za 

Pardubice hraje 

první sezónu.  

1.   ---

2.  Dosažení velmistrovské úrovně.

3.   ---

4.  Asi Štoček-Krasenkow, Ulm 2000 

(viz Informator 78/131)

5.  Karpov-Kasparov, 16. partie 

druhého zápasu o mistra světa, 

Moskva 1985

6.  Réti: Nové ideje v šachové hře, 

Aljechin: Mé nejlepší partie (plus 

všechny jeho turnajové knihy).

7.  Aljechin a Kasparov – rovnáha 

tvůrčích, analytických, technic-

kých a sportovních prvků

JAN VOTAVA
(32 let, ELO 2549)

v letošní sezóně 

uhrál 7 bodů z 11 

partií (4-6-1), za 

Pardubice hraje 

s výjimkou tří let 

od roku 1993, takže již jedenáctým 

rokem.  

týmům Domu armády a Vyšehra-

du B se musel připojit ještě jeden 

a rozhodovalo se mezi Polabinami 

2222 a plzeňským Ingemem. Pola-

biny hostily doma Vršovice a Plzeň, 

majíc před posledním kolem mírný  

jednobodový náskok, zajížděla na 

horkou půdu do Nového Boru. 

Rozhodujícím se nakonec stala výho-

da domácího prostředí. I když do Par-

dubic přijeli Vršovice v téměř kom-

pletní základní sestavě, na domácí 

to nestačilo. Svoji skvělou sezónu 

v soutěžích družstev potvrdil domácí 

IM Martin Petr, který vítězstvím nad 

Kubečkou položil základní kámen 

úspěchu. Domácí kralovali i na 

posledních dvou šachovnicích a jejich 

vítězství bylo naprosto zasloužené.

Co se podařilo doma pardubickým 

šachistům, to se nepovedlo plzeň-

ským v Novém Boru. I přes hezkou 

výhru Iva Příborského na první 

šachovnici, zápasu vládli domácí 

a nakonec přesvědčivě poslali Plzeň 

do druhé ligy. Pravdou ovšem je, 

že plzeňští příliš nesmutnili. I přes 

sestup se, díky postupu jejich céč-

ka, ve stejné soutěži objeví znovu. 

A tak vlastně poslední kolo západní 

skupiny 1.ligy skončilo ke všeobec-

né spokojenosti.

Václav Pech

RC SPORT PARDUBICE 

SERGI, BERNIE, LÁZŇA & CO.

Výsledky posledního 11. kola

skupina východ
 ŠK Staré Město—Mittal Ostrava

4:4

 ŠK Staré Město 1923—ŠK Stonava
5:3

 Slavoj Poruba—Orel Ořechov
7,5:0,5

 TŽ Třinec B—Lokomotiva Brno B
5,5:2,5

 ŠK Gordic Jihlava—Slavia Kroměříž
5:3

 ŠK Duras brno—Tatran Litovel
3:5

Výsledky posledního 11. kola

skupina západ
 Holdia DP Praha—ŠK Dům armády Praha

4,5:3,5

 2222 ŠK Polabiny—Sokol Vršovice
5:3

 TJ ŠO Chrudim—Bohemians Praha
4,5:3,5

 ŠK ČSOB—TJ Slavia H. Králové
1,5:6,5

 ŠK Sokol Vyšehrad B—TJ Pankrác
4:4

 1.Novoborský ŠK B—Sokol Plzeň I B
4,5:3,5 
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1.   Mám to doma, je tu dobrá parta 

a jsem trochu i patriot.

2.  Finále Memoriálu Dana Hans-

sona (2002) a dělba 4. místa na 

turnaji Edda rapid 2003 (mj.před 

Topalovem), v praktickém šachu 

asi samostatné 1. místo v Passau 

1996. Taky zisk 10 z 10 na mis-

trovství ČSFR juniorů 1990.

3.  Ten právě marně hledám.

4.  Movsesjan - Votava, Mladá Bole-

slav 1995.

5.  Vaganjan - Dolmatov, Jerevan 

1982 (nutno vidět s Dvoreckého 

komentářem).

6.  Veselý: Psychologický průvod-

ce šachovou partií, Šereševskij: 

Stratěgija endšpílja, Dvoreckij: 

Iskusstvo analiza.  

7.  Bronštejn, Smyslov (s oběma 

jsem se setkal a byli to sym-

patičtí staříci, navíc jim vůbec 

nevadilo, že se mnou prohráli), 

šachově Anand a Adams (oba 

hrají krásné šachy, i když dnes 

už na té nejvyšší úrovni samo-

zřejmě rozhoduje především 

domácí příprava).

JAN BERNÁŠEK 
(20 let, ELO 2490)

v letošní sezóně 

uhrál 7,5 bodu 

z 11 partií (5-5-1), 

za Pardubice hraje 

již šestou sezónu.

1.  V Pardubicích jsem dostal šanci 

zahrát si extraligu poprvé a od 

té doby jsem zůstal věrný, popř. 

 nebyl jsem vyhozen ☺
2.  Momentálně to, že mě šachy 

stále ještě baví.

3.  Poznat sám sebe.

4.  Těžko říct, nechce se mi tím ple-

velem přebírat…

5.  Pěkná je partie Blatný-Watson 

1998 (škoda jen 24.  tahu).

6.  Přestože to na mé hře není moc 

vidět, tak Aaron Nimcovič - Můj 

systém.

7.  Žádný šachový vzor už nemám.

MARTIN PETR 
(18 let, ELO 2418)

v letošní sezóně 

uhrál 9,5 bodu z 11 

partií (9-1-1), za 

Pardubice hraje 

již třetí sezónu.

1.  Třetí titul za mé tři sezóny je jas-

nou odpovědí na otázku, proč 

byly a jsou Pardubice ta nejlepší 

volba :-)

2.  Zatím jsou to 3 splněné normy 

IM za jedny letní prázdniny.

3.  No co, hezky hrát.

4.  Přijde mi, že moje partie nejsou 

hodny velkého vystavování, 

ale vážím si výhry nad G. Gut-

manem na turnaji Czech Open 

2006.

5.  Žádnou partii si před spaním 

nepřehrávám, ale těch Talových 

je hodně ☺
6.  Dvoretsky’s Endgame Manual

7.  Míša Tal, podívejte se do databá-

ze, a nemusíte se ptát proč.

PAVEL STEHNO 
(23 let, ELO 2282)

v letošní sezóně 

uhrál 6,5 bodu 

z 11 partií (4-5-2), 

za Pardubice hra-

je třetí sezónu.

1.  Hlavně kvůli kamarádům (Sergi, 

Bernie, Lázňa), Pardubice jsou 

blízko domova (Chrudim), 

z Prahy, kde studuji to netrvá 

dlouho a nikdo jiný mě tehdy do 

extraligy nechtěl.

2.  Vítězství na MČR do 16 let v roce 

1999 a splněná norma IM v ext-

ralize v sezoně 2004/05.

3.  Nic velkého. Bavit se šachovou 

hrou a hrát za družstva, kde 

se cítím dobře. Přidat ještě pár 

titulů v extralize a možná někdy 

udělat IMko. Životních cílů je 

víc, to by bylo na delší povídá-

ní.

4.  To je těžko říct. Stejně většinou 

vyhrávám s klikou, takže bych 

žádnou nevyzdvihnul.

5.  Studnička – Černoušek na 

ProMoPro Open, myslím, že 

v roce 2004. Po přestřelce 

v „botvinnikovi“ přešla partie 

do koncovky, kde černý oběto-

val obě věže a se štěstím pro-

mazal čtyřmi volnými piky proti 

dvěma věžím.  

6.  300 partií R. J. Fischera, kterou 

jsme přehrávali s trenérem Pav-

lem Němcem, když mi bylo čtr-

náct. Možná to bylo jen 100 par-

tií – už si to nepamatuji, nejsem 

moc studijní typ.  

7.  Viktor Láznička – vždycky umí 

ohodnotit pozici ☺ Jinak určitě Fis-

cher (jen co se týká šachové strán-

ky) a Sergej Movsesjan.

Pardubický tým během posledního extraligového kola, když už měli titul jistý.
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místo, kde se nápady mohou rozvíjet
V České republice vzniklo Centrum moderních technologií v jediné škole svého druhu 

ve střední a východní Evropě. Je určeno pro všechny, kteří se chtějí na vlastní oči 

přesvědčit o tom, jak moderní technologie prakticky pomáhají při výuce dětí a učitelů. 

Microsoft umožňuje lidem využít svůj potenciál a realizovat sny. 

Více informací najdete na www.microsoft.com/cze/inspirace

watering_Sach_210x295.indd 1 2/5/07 11:16:36 AM
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Suverénním vítězem  turnaje 

Amber 2007 se v konkurenci větši-

ny nejlepších hráčů světa stal sou-

časný mistr světa Vladimir Kram-

nik. Za své přesvědčivé vítězství 

s náskokem dvou bodů vděčí pře-

devším mimořádnému výsledku ve 

hře naslepo, kde získal v jedenácti 

partiích devět bodů, a jasně tak 

předstihl nejbližší pronásledovate-

le Alexandra Morozeviče a Borise 

Gelfanda. Stříbrná medaile patří 

vítězi turnaje v rapid šachu Viši-

mu Anandovi a třetí příčku obsadil 

vyrovnaným výkonem v obou čás-

tech turnaje Vasilij Ivančuk.

16. ročník tohoto turnaje proběhl 

tradičně v monackém Fairmont 

Monte Carlo Hotelu od 17. do 

29. března 2007, byl organizován 

Asociací Maxe Euweho a jeho 

cenový fond byl 216 tisíc eur.

Kramnikovo vítězství na turna-

ji bylo zcela zasloužené. V obou 

částech turnaje hrál velice dobře. 

Hře naslepo kraloval a i z rapidu 

si odnáší druhé místo hned za 

indickým velmistrem Anandem, 

který je oprávněně považován za 

pravděpodobně nejlepšího hráče 

v aktivním šachu. Mistru světa se 

tak po delší době zcela jistě poda-

řilo přesvědčit o své síle i početné 

stádo pochybovačů. Určitým pře-

kvapením bylo třetí místo v aktiv-

ním šachu´pro mladého Magnu-

se Carlsena, který na sebe silně 

upozornil již v nedávném turnaji 

v Linares. Naopak za zklamání lze 

považovat až konečné deváté mís-

to pro Pétera Léka.

Výborného výsledku v části hrané 

naslepo dosáhl společně s Kramni-

kem i Boris Gelfand. Dlouho zda-

řile sekundoval Vladimiru Kram-

nikovi a až v závěru turnaje byl na 

druhém místě dostižen Morozevi-

čem. Zejména bílými fi gurami své 

soupeře kosil. Rychlému a efekt-

nímu konci v partii s izraelským 

velmistrem neunikl ani Tejmur 

Radžabov. 

GELFAND (2733)—
—RADŽABOV (2729) 
(naslepo)

Komentuje: GM Radek Kalod

XABCDEFGHY
8rsnl+-trk+(
7zp-+-+pvl-'
6-+pwQ-+-zp&
5+p+-+-zp-%
4q+L+-+-+$
3+-zP-sNNzP-#
2-zP-+-zPP+"
1+K+R+-+R!
xabcdefghy
Po relativně klidném průběhu se zača-

lo na šachovnici jiskřit. 22.Vxh6!! 

Boris se rozhodl neustupovat střel-

cem a jít bílému králi po krku. Je to 

nejsilnější tah v pozici. [22.Sa2 b4]

22…bxc4 23.Vdh1 S hrozbou Vh8 

a Dh6 a matem, nebo i hrozbou 

Vh8 a věž na f8 visí. Analyzoval 

jsem tuto pozici sám o něco poz-

ději i s počítačem a nenašel jsem 

za černého obranu. 

23…Ve8 Černý kryje hrozbu bílé-

ho spojenou s tahem Vh8. Co by se 

stalo, kdyby černý pokračoval třeba 

23…Ja6? Následuje mat! 23…Ja6? 

24.Vh8+ Sxh8 25.Vxh8+ Kxh8 

26.Dxf8+ Kh7 27.Jxg5+ Kg6 28.Dxf7+ 

Kxg5 29.Dg7+ Kh5 30.g4+ Sxg4 

31.Dxg4+ Kh6 32.Jf5+ Kh7 33.Dg7#; 

23…f6 24.Vh8+ Sxh8 (24…Kf7 

25.Je5+ Ke8 26.Vxf8+ Sxf8 27.Vh8 Jd7 

28.Jxd7+-) 25.Vxh8+ Kxh8 26.Dxf8+ 

Kh7 27.Df7+ Kh8 28.Dxf6+ Kg8 

29.Je5+- 

24.Jxg5!+- Bílý uvádí do boje dal-

ší fi guru a jeho soupeř se může 

s klidným srdcem vzdát. 

24…Se6 Tah, který umožňuje hez-

ký konec. 

25.Vxe6! fxe6 [25…Vxe6 26.Dd8+ 

Sf8 27.Vh8+ Kxh8 28.Dxf8#] 

26.Dc7 Po 26…Vf8 následuje 27.Vh7, 

proto se Tejmur vzdal. Krásný útok 

ze strany Borise Gelfanda.  1–0

Zato ázerbájdžánský mladík se  

v Monte Carlu trápil.  Nedařilo se 

mu ani v jedné kategorii a zůstal 

tak velice dlužen své pověsti z úno-

rového Wijk aan Zee. Sedmé mís-

to ve hře naslepo, desáté v rapidu 

a desáté v celkovém pořadí nebude 

určitě nic, čím by se mohl chlu-

bit. Ale jeden zápas se mu podařil. 

S „suchym sčotom“ porazil Levona 

Aronjana. Nutno ovšem přiznat, že 

mu v tom arménská jednička v rapid 

partií významně pomohla…

MONAKO  AMBER 2007 – 8. – 11. KOLO

SÓLO PRO MISTRA SVĚTA

Mistr světa Vladimir Kramnik při hře naslepo v Monaku exceloval.
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ARONJAN (2744)—
—RADŽABOV (2729) 
(rapid)

Komentuje: GM Kalod Radek

1.d4 Tato partie se hrála v rapid 

šachu a zvolil jsem si ji proto, aby 

laskavý čtenář viděl, že i ti nejlepší 

hráči jsou jen lidé z masa a kostí 

a dělají „školácké chyby“. 

1…Jf6 2.Sg5 Méně obehraný sys-

tém, který bílými z českých hráčů 

používá s oblibou Viktor Láznička 

a nyní i Sergej Movsesjan. Cílem 

tohoto tahu je odejít z teoretických 

pozic a hrát více z vlastní hlavy. 

2…d5 Hlavní variantou je 2…Je4, 

ale i tah 2…d5 má své výhody. Čer-

ný prostřednictvím tohoto tahu 

bojuje o centrum a nebojí se braní 

na f6, neboť černý by vzal na f6 

e-pěšcem, s dalším Sd6 a aktivní 

hrou. Navíc by černému zbyla dvo-

jice střelců. [2…Je4 3.Sf4 c5 4.f3 

Da5+ 5.c3 Jf6] 

3.e3 [3.Sxf6 exf6 4.e3 Sd6 5.c4 

dxc4 6.Sxc4 0–0=] 

3…c6 Černý se připravuje na pří-

padné 4.c4 a zároveň otevírá dia-

gonálu d8-a5 pro svoji dámu. 

4.Sd3 Sg4 Novinka. Vůdci čer-

ných fi gur zde většinou zkoušeli 

4…Db6, nebo e6. 

5.Je2 Zajímavé bylo i 5.f3 a černý 

se musí vyjádřit, kam dát svého 

střelce. 5.f3!? Sh5 6.Je2 e6 7.Jf4 

s malou výhodou.  

5…Jbd7 

XABCDEFGHY
8r+-wqkvl-tr(
7zpp+nzppzpp'
6-+p+-sn-+&
5+-+p+-vL-%
4-+-zP-+l+$
3+-+LzP-+-#
2PzPP+NzPPzP"
1tRN+QmK-+R!
xabcdefghy
6.c4?? Neuvěřitelné, co Levon 

Aronjan přehlíží. Jednotahově 

ztrácí fi guru… [6.0–0; 6.f3] 

6…dxc4!–+ …a černý ji samozřej-

mě přijímá. 

7.Sxc4 [7.Sxf6 cxd3–+] 

7…Da5+ Bílý ztrácí fi guru v 7.tahu, 

a to se jedná o rapid šach a bílými 

hraje Levon Aronjan, vítěz Linares 

2006 a lídr arménského olympij-

ského týmu. 

8.Jbc3 Sxe2 Radžabov nejprve 

mění další lehké fi gury a až o tah 

později dobírá na g5. 

9.Kxe2 Dxg5 10.Db3 Aronjan je 

rozený bojovník a zkouší ještě 

získat nějakou kompenzaci. Další 

fázi partie černý provede mistrně 

a nesnaží se technicky uplatnit 

fi guru, ale v závěru partie chce dát 

bílému monarchovi mat. 

10…e6 Kryje bod f7 a je připra-

ven obětovat pěšce b7 za otevření 

sloupce pro svou věž. 

11.Dxb7 Vb8 12.Dxc6 Vxb2+ 

13.Kf1 Se7 Logicky vyvíjí poslední 

fi guru.

XABCDEFGHY
8-+-+k+-tr(
7zp-+nvlpzpp'
6-+Q+psn-+&
5+-+-+-wq-%
4-+LzP-+-+$
3+-sN-zP-+-#
2Ptr-+-zPPzP"
1tR-+-+K+R!
xabcdefghy

14.Sb3 Df5 Šlo i rochovat, ale černý 

sledoval jinou myšlenku. [14…0–0 

15.Ja4 Vd2 16.Dc3 Vxf2+ 17.Kxf2 

Je4+] 

15.Jd1 Vd2 16.Da8+ Sd8 17.Df3 

Dd3+ [17…Dxf3 18.gxf3 0–0 19.Vb1 

e5–+] 

18.Kg1 Ve2 19.h3 h5 Zde šlo hrát 

i klidně, například rošádu, ale 

tah h5 je spojen s hrozbou Jg4 

a následným matem. 

20.Dc6 Ve1+ 21.Kh2 Jg4+ 

Radžabov zakončuje partii ve vel-

kém stylu a chce dát svému soupe-

ři mat… 

22.hxg4 hxg4+ 23.Kg3 Vexh1 

24.Sc2 Sh4+ 25.Kf4 g5+  …a Aron-

jan se před dvojtahovým matem 

vzdal.  0–1

Václav Pech,

GM Radek Kalod

8. kolo
 van Wely—Aronjan 0,5:1,5

 Morozevič—Lékó 1:1

 Kramnik—Gelfand 1,5:0,5

 Ivančuk—Carlsen 0,5:1,5

 Radžabov—Svidler 0:2

 Anand—Vallejo Pons 2:0

9. kolo
 Carlsen—Kramnik 0,5:1,5

 Svidler—van Wely 0,5:1,5

 Vallejo Pons—Morozevič 0,5:1,5

 Aronjan—Anand 1:1

 Lékó—Ivančuk 0,5:1,5

 Gelfand—Radžabov 1,5:0,5

10. kolo
 Anand—Lékó 1:1

 Ivančuk—Gelfand 1:1

 Radžabov—Aronjan 2:0

 Kramnik—Svidler 1:1

 van Wely—Vallejo Pons 1:1

 Morozevič—Carlsen 1:1

11. kolo
 Lékó—Radžabov 1,5:0,5

 Carlsen—van Wely 1,5:0,5

 Svidler—Morozevič 1:1

 Gelfand—Anand 1:1

 Aronjan—Ivančuk 1,5:0,5

 Vallejo Pons—Kramnik 1:1

Hra naslepo

 1. Kramnik  (2766) 9,0

 2. Morozevič (2741) 7,0

 3. Gelfand (2733) 7,0

 4. Ivančuk (2750) 6,5

 5. Svidler (2728) 6,5

 6. Aronjan (2744) 6,0

 7. Radžabov (2729) 5,0

 8. Anand (2779) 5,0

 9. Carlsen (2690) 4,0

 10. Lékó (2749) 4,0

 11. van Wely (2683) 3,5

 12. Vallejo Pons (2679) 2,5

Konečné pořadí

 1. Kramnik (2766) 15,5

 2. Anand (2779) 13,5

 3. Ivančuk (2750) 13,0

 4. Svidler (2728) 12,0

 5. Aronjan (2744) 12,0

 6. Morozevič (2741) 11,5

 7. Gelfand (2733) 11,5

 8. Carlsen (2690) 10,5

 9. Lékó (2749) 10,5

 10. Radžabov (2729) 9,0

 11. Vallejo Pons (2679) 6,5

 12. van Wely (2683) 6,5

Rapid šach
 1. Anand (2779) 8,5

 2. Kramnik (2766) 6,5

 3. Carlsen (2690) 6,5

 4. Lékó (2749) 6,5

 5. Ivančuk (2750) 6,5

 6. Aronjan (2744) 6,0

 7. Svidler (2728) 5,5

 8. Gelfand (2733) 4,5

 9. Morozevič (2741) 4,5

 10. Radžabov (2729) 4,0

 11. Vallejo Pons (2679) 4,0

 12. van Wely (2683) 3,0
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Naštěstí pro šachový svět nakonec 

v Portischově žebříčku hodnot zvítě-

zila jeho náklonnost ke královské hře 

a mladý Lájos se začal šachu věnovat 

s neobvyklou vůlí a pracovitostí. Ve 

čtrnácti letech nastoupil v simultán-

ce proti Paulu Keresovi a udělal na 

svého soupeře silný dojem: „S tímhle 

chlapcem budeme zanedlouho hrát 

jeden na jednoho,“ řekl tehdy eston-

ský velmistr a vůbec se nemýlil.

Pracovitost a zapálení pro šachy, mla-

dý Portisch věnoval tréninku šest až 

sedm hodin denně a nerozlišoval při-

tom víkendy, nebo volné dny na tur-

najích, jej dovedla v osmnácti letech 

k zisku mistrovského titulu a v roce 

1961 se pak mohlo Maďarsko pyšnit 

dalším velmistrem, který byl schopen 

porážet světovou elitu. Právě v tomto 

roce měli tu čest poznat na vlastní 

kůži Portischovu sílu jak Michail Tal, 

tak Tigran Petrosjan.

Z Portische, jehož styl byl srovnáván 

s Capablancou a získal mu přezdív-

ku „maďarský Botvinnik“, se stal 

jeden z nejsilnějších ne-sovětských 

velmistrů šedesátých a sedmdesá-

tých let. Zvláště nebezpečný pak byl 

maďarský velmistr bílými fi gurami. 

Jeho příprava byla detailní a mohla 

se ukázat fatální pro jakéhokoli hráče 

planety. Své by o tom mohl vyprávět 

i Robert Fischer… Poznámky Lájo-

se Portische, Garryho Kasparova 

a Jozefa. Chajtuna citujeme z knih 

Kasparov: Moji velikije predstvest-

veniky III. (Mojí velcí předchůdci), 

Rippol Klassik, Moskva 2004 a Chaj-

tun: Grosmajster Portisch (Velmistr 

Portisch), Fizkultura i Sport, Mosk-

va 1977.

LÁJOS PORTISCH—
—ROBERT FISCHER 
Ziegen 1970 

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 b6 

5.Jge2 Sa6 6.Jg3 Sxc3+ 7.bxc3 d5 

8.Sa3! Portisch hrál stejnou vari-

antu s Fischerem již dříve. V Santa 

Monice 1966 pokračoval maďar-

ský velmistr  8.Df3, ale po 8…0–0 

9.e4 dxe4 10.Jxe4 Jxe4 11.Dxe4 si 

naběhl na dobře časovanou bom-

bu v podobě tahu 11…Dd7!! Na 

odvetu se ale v klidu své pracovny 

pečlivě připravil… 

8…dxc4 Jinou možností a podle 

průběhu partie zjevně lepší bylo 

přejít do trochu horší koncovky po  

8…Sxc4 9.Sxc4 dxc4 10.Da4+ Dd7 

11.Dxc4 Dc6 12.Dxc6+ Jxc6 13.e4. 

Takové pokračování ale nemohlo 

Fischera uspokojit. 

9.e4 Dd7 10.Se2 Jc6 11.Dc2 0–0–0 

12.0–0 h5 13.Vfd1 Za obětovaného 

pěšce získal Portisch silné pěšcové 

centrum a Fischerovi se podařilo 

odrochovat a snaží se o zisk proti-

hry na královském křídlo. Kompli-

kace začínají.. (Chajtun) 

13…h4 14.Jf1  Bílý má v ostré 

pozici jasnou kompenzaci za pěš-

ce a donutil Fischera balancovat 

na ostří nože. Každá chybička se 

mu může stát osudnou. 

14…Jh5? Analytici i sám Fischer 

vidí právě v tomto tahu příčinu 

dalších problémů černého. (Chaj-

tun). Zajímavou poznámku učinil 

ve třetím dílu své sérii Moji velcí 

předchůdci Garry Kasparov: „Mám 

pocit, že podobné pozice, ve kte-

rých měl soupeř iniciativu nehrál 

Fischer příliš dobře. Nebyla to jeho 

pozice, byla příliš napjatá a těžká 

pro nalezení správného plánu.“ 

XABCDEFGHY
8-+ktr-+-tr(
7zp-zpq+pzp-'
6lzpn+p+-+&
5+-+-+-+n%
4-+pzPP+-zp$
3vL-zP-+-+-#
2P+Q+LzPPzP"
1tR-+R+NmK-!
xabcdefghy

15.d5!  Po průlomu v centru je 

již černý pravděpodobně ztracen. 

Naběhnutím si na Portischovu 

domácí přípravu se stalo osudným 

mnoha hráčům zvučných jmen. 

15…Je5 [15…exd5 16.Vxd5+-] 

16.dxe6 De8 Nešlo dobrat 16…

Dxe6? pro ztrátu fi gury po dvo-

jím úderu 17.Vxd8+ Kxd8 18.Sxh5 

Vxh5 19.Dd1++- 

17.Vxd8+ Dxd8 18.Sxh5  [18.Da4?! 

Jf4! 19.Dxa6+ Kb8 s dalším Dg5 

(Portisch)] 

18…Vxh5 19.f4! Jd3 Fischer dou-

fal v protihru spojenou s aktivním 

postavením černého jezdce, a kla-

de tak Portischovi do cesty veli-

ce nepříjemnou překážku. Slabší 

bylo 19…fxe6 pro 20.De2! s dalším 

dobráním a vyhranou pozicí. 

20.exf7 c5 Vystavuje bílého střelce 

na a3 do postavení mimo hru a spo-

léhá na to, že bílý bude muset ztra-

tit nějaký čas k jeho oživení. Ten 

by zase Fischer rád využil k vyvo-

lání ošklivých strašáků, pokradmu 

se blížících k pozici bílého monar-

chy…

XABCDEFGHY
8-+kwq-+-+(
7zp-+-+Pzp-'
6lzp-+-+-+&
5+-zp-+-+r%
4-+p+PzP-zp$
3vL-zPn+-+-#
2P+Q+-+PzP"
1tR-+-+NmK-!
xabcdefghy
21.De2 Fischer považoval za ještě 

lepší pokračování 21.e5!? a skuteč-

ně po 21…Vh8 (21…Vf5 22.Da4; 

21…Vh6 22.De2 s dalším Dg4+ 

a e5-e6 a bílý vyhraje) 22.Da4 

Kb7 23.Je3 s hrozbou Jxc4 23…h3 

24.Vd1 b5 25.Vb1! bílý vyhrává. 

K výhře bílého vede i počítačem 

navržené 21.Da4!? (Kasparov) 

21…Vh8 22.e5 Kb8! 

LÁJOS PORTISCH SEDMDESÁTILETÝ

ZPÍVAJÍCÍ VELMISTR
pokračování ze strany 1
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XABCDEFGHY
8-mk-wq-+-tr(
7zp-+-+Pzp-'
6lzp-+-+-+&
5+-zp-zP-+-%
4-+p+-zP-zp$
3vL-zPn+-+-#
2P+-+Q+PzP"
1tR-+-+NmK-!
xabcdefghy
23.e6! Úprk bílého pěšce na konec 

šachovnice je nejnepříjemnějším 

pokračováním. Fischer musí totiž 

zvážit, zda má ještě dostatek času 

k malování výše zmíněných bubá-

ků, nebo jestli se má raději věno-

vat drzému bílému sprintérovi. 

Bílý přibližuje pěšce k poli promě-

ny, a tím zároveň výrazně omezuje 

možnosti protihry černého… 

23…Df6 24.Ve1 Fritz potichu 

našeptává, že ještě lepším pokra-

čováním je 24.De4!, například 

24…h3  25.Je3 hxg2 26.Df5 Dxc3 

27.Vd1! Dd4 28.Vxd3 cxd3 29.De5+ 

Dxe5 30.fxe5+- 

24…Sb5! Opět nejlepší tah! Slabší 

bylo 24…De7 (24…Jxe1? 25.De5+) 

25.Vd1 h3 26. g3 Sb7 27.f5 +- a čer-

ný pochopitelně nemůže vzít věž 

na e1 pro 25.De5+! a po výměně 

dam dojde pěšec „d“ až k poli pro-

měny. (Chajtun)

XABCDEFGHY
8-mk-+-+-tr(
7zp-+-+Pzp-'
6-zp-+Pwq-+&
5+lzp-+-+-%
4-+p+-zP-zp$
3vL-zPn+-+-#
2P+-+Q+PzP"
1+-+-tRNmK-!
xabcdefghy
25.Sxc5!! Překvapivé, hezké 

a účinné. Černá strašidla se jako 

úderem čarovného proutky vytrá-

cejí a ukazuje se, že by horko moh-

lo být naopak černému vojevůdci. 

25…bxc5?! Pravděpodobně bylo 

houževnatější sebrat na c5 jezd-

cem, ale Portisch uvádí tento recept: 

25…Jxc5 26.De5+ Dxe5 27.Vxe5 

Vf8 (27…Jxe6? 28.Vxe6 Vf8 29.Ve7) 

28.f5 s dalším Jf1–d2-f3xh4 a roz-

hodující výhodou (Portisch). 

26.Vb1 a6 27.a4 a černý se vzdal 

v beznadějné pozici. 1-0

Pro Portische byla příslovečná jeho 

korektnost k ostatním šachistům 

a takt, který prokazoval a prokazu-

je po celou svoji šachovou dráhu. 

Když se v roce 1966 nepovedl teh-

dejšímu mistru světa Petrosjanovi 

turnaj v Santa Moni-

ce a Tigran Varta-

novič se následně 

ocitl pod tlakem 

šachové veřejnos-

ti, že není silným 

mistrem světa, byl 

to právě „maďarský 

Botvinnik“, kdo se 

jej zastal: „Kritikové 

bohužel zapomína-

jí, že mistrem světa 

stále ještě není stroj, 

ale obyčejný člověk, který prostě 

nemusí mít vždy svoji nejlepší for-

mu. Závistivci obyčejně velice rádi 

napadají toho, k jehož výkonnosti se 

nemohou ani zdaleka přiblížit. My 

šachisté víme, že získat titul mis-

tra světa je těžké a ještě mnohem 

těžší je tento titul obhájit. Máloko-

mu z dosavadních mistrů světa se 

to podařilo tak přesvědčivě, jako 

nedávno Petrosjanovi proti Spasské-

mu. Jak si naladit svoji nejlepší for-

mu na takový zápas, to ví pouze 

Petrosjan. Je logické, že si nemohl 

tuto formu udržet nastálo.“ Na dru-

hou stranu je asi třeba zmínit, co mu 

vyčítají jeho kritici, a sice že nepatřil 

mezi nejstatečnější.

Velmistr Portisch se účastnil dva-

nácti mezipásmových turnajů, ze 

kterých se pětkrát kvalifi koval do 

zápasů kandidátů o titul mistra svě-

ta v šachu. V těchto zápasech se 

mu ale nikdy příliš nedařilo: v roce 

1965 prohrál v prvním kole s Talem, 

v roce 1968 podlehl taktéž v prvním 

kole Larsenovi a stejně se mu „daři-

lo“ i v roce 1974 proti exmistru světa 

Petrosjanovi, se kterým měl do té 

doby silně aktivní skóre 4:0 při něko-

lika remízách. Až o tři roky později, 

v roce 1977 se Portischovi podařilo 

přes Larsena postoupit do semifi -

nálových bojů, kde ovšem podlehl 

Borisi Spasskému. Ve svém posled-

ním kandidátském cyklu roku 1980 

sice Spasskému tuto porážku vrací, 

ale jeho cesta končí opět v semifi ná-

le, kde maďarský velmistr nepřešel 

přes Roberta Hübnera. 

Z mnoha jeho úspěchů, je možno ješ-

tě uvést vítězství na  turnaji ve Skopji/

Ohridu v roce 1968 se skórem čtrnác-

ti bodů z devatenácti možných, před 

Gellerem a Polugajevským. Dále tri-

umfoval v  Hastingsu 1971, Wijk aan 

Zee (před Vasilijem Smyslovem), Las 

Palmas a San Antonio v roce 1972, 

společně s Karpovem, kterého bílými 

porazil ve 26. tazích, a Petrosjanem, 

a konečně první místo velmistr Por-

tisch obsadil i ve Wijk aan Zee 1975 

před Hübnerem a Gellerem.

Lájos Portisch je i světovým 

rekordmanem: Od roku 1956 do 

roku 2000 se účastnil celkem dva-

ceti šachových olympiád! 

Největší olympijský úspěch  zazna-

menal v roce 1978 na 23. šachové 

olympiádě v argentinském Buenos 

Aires, kde s vynikajícím osobním 

výsledkem deseti bodů ze čtrnácti 

partií na první šachovnici přivedl 

maďarskou reprezentaci k zisku 

historicky prvních zlatých medai-

lí.  Tato olympiáda byla v období 

od roku 1956 do roku 2000 jedi-

nou, na které nezvítězilo družstvo 

tehdejšího Sovětského svazu.  

Svoje životní jubileum oslaví letos 

Lájos Portisch zápasem s jedním 

ze svých hlavních rivalů a rovněž 

nedávno sedmdesátiletým Borisem 

Spasským.

 Václav Pech
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CHCETE DOSTÁVAT 
ŠACHOVÝ TÝDENÍK 
KAŽDOU STŘEDU 
ZDARMA DO SVÉ 
E-MAILOVÉ SCHRÁNKY? 

STAČÍ NAPSAT 
NA ADRESU

pavel.matocha@gmail.com

NA STEJNÉ ADRESE 
UVÍTÁME VŠECHNY 
VAŠE PŘIPOMÍNKY 
A PŘÍSPĚVKY

Návrh prvního muže FIDE na zkrá-

cení tempa hry na šedesát minut 

na celou partii s přídavkem minutu 

na tah se mnoha velmistrům nelí-

bí. Podle Iljumžinovova návrhu by 

měla být tato kontrola platná na 

všech turnajích kromě těch, které 

mají s názvu „super a ještě někte-

rých dalších tradičních turnajích“. 

Iljumžinovo rozhodnutí schválil 

mistr světa Vladimir Kramnik.

„Toto oznámení jen ukázalo úro-

veň vlivu a spolupráce mezi prezi-

dentem FIDE a aktuálním mistrem 

světa. Je to velmi nebezpečný 

vývoj, který musí být pečlivě pro-

studován. Podle mého dává více 

smyslu to, aby byly všechny  sou-

těže a turnaje hrané stejným tem-

pem,“ říká velmistr Gata Kamsky. 

„Obecně mám za to, že sedmihodi-

nová časová kontrola je tou nejlepší 

volbou. Myšlenku, skrytou za novým 

návrhem jsem vůbec nepochopil,“ 

napsal velmistr Michael Adams. 

Podobného názoru je i česká jednič-

ka David Navara: „Myslím, že sedmi, 

případně šesti hodinová časová  kon-

trola je pro vážné šachové turnaje 

ideální, zatímco navrhované tempo 

je z mého pohledu pro hru nedosta-

tečné. Nevím, na jakých turnajích by 

měl být Iljumžinovův návrh realizo-

ván, ale takto rychlé tempo není pro 

velmistrovské turnaje adekvátní.“ 

Naopak zastáncem navrhované-

ho zkrácení je Alexander Griščuk: 

„Pochopitelně nemohu souhlasit 

s tím, že by měla být sedmihodino-

vá kontrola zachována pro jakýkoliv 

druh turnaje. Nová kontrola je dal-

ším krokem, ačkoli zatím jen malým, 

správným směrem.“

Že by trefi l hřebíček na hlavičku 

„ruský Švejk“ v diskusním fóru ser-

veru www.chesspro.ru , když říká: 

„Postupným zkracováním tempa hry 

chce jistě Iljumžinov vyřešit další 

z problémů současného šachu. Až 

se mu podaří prosadit zkrácení tem-

pa hry na minutu proti minutě, bude 

nemožné přijímat a realizovat nápo-

vědu a FIDE si připíše další zásluhu 

o čistotu hry!“

NÁVRH FIDE NA ZKRÁCENÍ HRACÍHO TEMPA

HODINOVÉ ŠACHY 
NEVONÍ


